
المدينة:

الرمز:المطار:
رجى كتابة الفترة المشمولة بالتقرير بتحديد اليوم والشهر والسنة. ي

السنة السابقةالسنة الحاليةالسنة التقويمية أو الـ 12 شهرا المنتهية في:

تحركات الطائرةأوال:

طائرات الركاب والنقل المختلط (النقل المختلط)(أ)
طائرات الشحن الخالص(ب)
مجموع تحركات النقل الجوي (أ + ب)(ج)

التحركات األخرى للطائرات(د)

مجموع تحركات الطائرات (ج + د)

الركاب التجاريونثانيا:

الركاب الدوليون (المغادرون + القادمون)(أ)

الركاب المحليون (المغادرون + القادمون)(ب)

مجموع الركاب في مبنى المطار (أ + ب)(ج)

 ركّاب العبور المباشر(د)
مجموع الركاب (ج + د)

(واحد طن متري = 1000 كيلوغرام أو 2205 رطل أو 1.1 طن أمريكي  )ثالثا : الشحن (البضائع والبريد) باألطنان المترية

الشحن الجوي الدولي (الذي يتم تحمليه + الذي يتم تفريغه)(أ)
(أ-1) الشحن الدولي الذي يتم تحميله على متن الطائرة

(أ-2) الشحن الدولي الذي يتم تفريغه من الطائرة
الشحن الجوي المحلي (الذي يتم تحمليه + الذي يتم تفريغه)(ب)
مجموع الشحن الجوي (أ + ب)(ج)
البريد (الذي يتم تحمليه + الذي يتم تفريغه)(د)
مجموع الشحن (ج + د)(هـ)

(هـ.i) طائرات الركاب والنقل المختلط (النقل المختلط)
(هـ.ii) طائرات الشحن الخالص 

الشحن الجوي العابر (غير المتضمن في مجموع الشحن)(و)
الذي يتم تحميله أو تفريغه غير المتضمن في مجموع الشحن)(ز) الشحن المنقول بواسطة شاحنات (

األحداث التي تؤثر على التحركات بالنسبة للفترة المشمولة بالتقرير:

رقم الهاتف/الفاكس/التلكسأعدها

(د-2) جميع التحركات األخرى للطائرات

(أ.i) الدوليون المنتظمون
(أ.ii) الدوليون غير المنتظمين

(ب.i)  المحليون المنتظمون

(ج-1) المنتظمة الدولية 
 (ج-2) غير المنتظمة الدولية

(ج-3) المنتظمة المحلية
(ج-4) غير المنتظمة المحلي

(د-1) رحالت التاكسي الجوي ورحالت األعمال التجارية

منظمة الطيران المدني الدولي
       المجلس الدولي للمطارات

اإلحصاءات السنوية لحركة المطارات

(ب.ii)  المحليون غير المنتظمين

(ج.i)  الركاب المحوّلون  



تعليمات اإلبالغ:
يُـــــرجى استيفاء نموذج منفصل فيما يخص كل مطار من المطارات المبلغ عنها. وإذا احتجتُم إلى نسخ إضافية من النموذج، ##

رجى اإلشارة في كل نموذج إلى المطار ورمز األياتا الثالثي األحرف. رجى إعداد نسخ من النموذج األصلي. وي ي
لإلبالغ إلكترونياً، يمكن استخدام الملف المنفصل بالصفحة التالية.

إذا لم تكن البيانات الدقيقة الخاصة ببعض البنود متاحة، ينبغي إدخال أفضل التقديرات في الخانة المالئمة، المحددة بـالحرف (ه).##
رجى تعبئة المعلومات الخاصة بضابط االتصال وكيفية االتصال به.##  ي
رجى إعادة النماذج بعد استيفائها إلى ACI Montreal  في موعد أقصاه 20/2/2016:##  ي

FAX: +1 514 373 1201 / Mailing address: PO Box 302, 800 Rue du Square Victoria, Montreal, Quebec H4Z 1G8, Canada
stats@aci.aero :عنوان البريد اإللكتروني

تعريف المصطلحات:
التحركات 

التحركات هي عمليات هبوط الطائرة أو إقالعها في المطار.
طائرات الركاب والنقل المختلط (النقل المختلط)

التحركات التي تقوم بها الطائرات أو طائرات الهليكوبتر المستخدمة في العمليات التجارية لنقل الركاب.
البضائع والبريد (باستثناء رحالت التاكسي الجوي ورحالت األعمال).

طائرة الشحن الخالص وطائرة نقل البريد
التحركات التي تقوم بها الطائرات وطائرات الهليكوبتر المستخدمة في العمليات التجارية لنقل البضائع و/أو البريد فقط  (باستثناء رحالت التاكسي الجوي ورحالت األعمال).

تحركات النقل الجوي
تحركات النقل الجوي هي عمليات هبوط أو إقالع الطائرة المستخدمة للقيام بخدمة منتظمة أو غير منتظمة.

الخدمة المنتظمة: أي رحلة لديها جدول زمني منتظم؛ وأي رحلة إضافية-
ناشئة عن زيادة الحركة بشأن خدمات ذات جدول زمني منتظم. 

الخدمة غير المنتظمة: أي رحلة مدرة لاليرادات أو رحلة عارضة، غير رحالت الخدمة المنتظمة،-
باستثناء رحالت االنتظام بالموقع.

التحركات الدولية
التحركات الدولية هي عمليات هبوط أو إقالع طائرة أو طائرة  

هليكوبتر تقوم برحلة دولية واحدة أو أكثر.
التحركات المحلية

التحركات المحلية هي عمليات هبوط أو إقالع طائرة 
أو طائرة هليكوبتر تقوم برحلة محلية.

التحركات األخرى للطائرات
تحركات الطائرات أو طائرات الهليكوبتر التي تنتمي إلى:

 شركات مرخصة لرحالت التاكسي الجوي أو األعمال الجوية (بما فيها رحالت األعمال)-
شخص أو ناد للطيران أو شركة ال يتمثل هدفها الرئيسي في نقل الركاب اإليراديين-

رحالت االنتظام بالموقع والرحالت المخصصة ألغراض االختبارات والتدريب التي تقوم بها شركات الطيران والطائرات الحكومية والعسكرية.

الركاب التجاريون
عدد الركاب اإليراديين وغير اإليراديين القادمين أو المغادرين على متن الطائرات التجارية  

أو طائرات الهليكوبتر في رحلة منتظمة أو غير منتظمة. 
الركاب في مبنى المطار

مجموع الركاب الذين أنهوا رحلتهم والركاب المحوّلين.
الركاب الذين أنهوا رحلتهم: الركاب الذين بدأوا وأنهوا رحلتهم في المطار المحدد.-
الركاب المحولون: الركاب الذين وصلوا الى المطار وغادروه على متن طائرة مختلفة،-

أو على متن الطائرة نفسها ولكن برقم رحلة مختلف. ويتم احتسابهم مرتين: عند الوصول وعند المغادرة.
ركاب العبور المباشر

الركاب الذين يصلون ويغادرون مطار على متن طائرة بنفس رقم الرحلة
ويتم احتسابهم مرة واحدة فقط، سواء عند الوصول أو عند المغادرة. 

الشحن
الشحن هو البضائع + البريد، بما في ذلك البريد السريع، الذي يتم تحميله على متن الطائرات أو يتم تفريغه منها  (الذي يصل إلى المطار أو يُرسل منه). 

 ويشمل الشحن الجوي البضائع والمجالت والحقائب الدبلوماسية والطرود البريدية والبريد السريع. 
ويشمل البريد الحقائب المغلقة التي تسلمها الخدمات البريدية. وال يشمل الشحن أمتعة الركاب والشحن المنقول بواسطة الشاحنات البرية.

المحلي
التحركات (الركاب والبضائع والبريد) المنفذة بين مطارين في البلد أو اإلقليم نفسه.

الدولي
التحركات (الركاب والبضائع والبريد) المنفذة بين المطار المحدد ومطار يوجد في بلد أو إقليم آخر.

الشحن الذي يتم تحميله على متن الطائرات: الشحن والبريد السريع، باستثناء البريد وأمتعة الركاب التي تم تحمليها في المطار المبلغ عنه .-
الشحن الذي يتم تفريغه من الطائرة: الشحن والبريد السريع، باستثناء البريد وأمتعة الركاب التي تم تفريغها في المطار المبلغ عنه.-

الشحن العابر
الشحن الجوي الذي يصل ويغادر المطار على متن طائرة بنفس رقم الرحلة. وال يتم احتسابه إالّ مرة واحدة،  

سواء عند الوصول أو عند المغادرة. وال يتم تضمين الشحن العابر في مجموع الشحن.
البضائع المنقولة بواسطة شاحنات برية

جميع أنواع الشحن الوافدة أو المرسلة بواسطة شاحنات برية في المطار بموجب بوليصة الشحن الجوي. وال يتم تضمين الشحن المنقول بواسطة الشاحنات البرية في مجموع الشحن.
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